Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie MsZ konaného dňa 07. 05. 2013
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:

1. Návrh na záverečný účet mesta za rok 2012
2. Informácia o finančnej situácii mesta s výhľadom do konca mája
3. Rôzne

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Štefan Topľanský.

Ing. Liberková oboznámila finančnú komisiu s návrhom na záverečný účet mesta za rok 2012.
Komisia sa zaoberala čerpaním výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových oddielov a skupín,
dosiahnutým výsledkom rozpočtového hospodárenia a návrhom na usporiadanie výsledku
rozpočtového hospodárenia.
Finančná komisia po prerokovaní
stanovisko:

predloženého materiálu k tomuto zaujala nasledovné

A) odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať Návrh na záverečný účet Mesta Vranov nad
Topľou za rok 2012
B) odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť:
1.

Záverečný účet mesta za rok 2012

2.

Usporiadanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 563 519,17 €
a) z prebytku bežného rozpočtu vo výške 135 973,24 €,
b) z príjmových finančných operácií vo výške 431 995,93 €.

3.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 - zostatok zdrojov vo výške 340 507,46 €
a)
b)
c)
d)

účelové prostriedky – bežné na použitie v roku 2013 vo výške 267 652,37 €,
účelové prostriedky – kapitálové na použitie v roku 2013 vo výške 4 450,00 €,
účelové prostriedky – finančné operácie na použitie v roku 2013 vo výške 12 750,00 €
vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta a finančné prostriedky na použitie
v roku 2013 vo výške 43 258,63 €, z toho:
- škôl a školských zariadení mesta vo výške 2 722,74 €,
- Zariadenie pre seniorov vo výške 40 535,89 €,

e) prídel do rezervného fondu mesta Vranov vo výške 12 396,46 €.

4.

Celoročné hospodárenie mesta Vranov nad Topľou bez výhrad.

V rámci druhého bodu Ing. Liberková oboznámila finančnú komisiu s finančnou situáciou
mesta s výhľadom do konca mája 2013.

Výška záväzkov mesta voči dodávateľom prestavuje 433 008,48 €, najvyššie objem
predstavujú záväzky mesta voči spoločnosti Marius Pedersen, a. s. za zber, prepravu a zneškodnenie
komunálneho odpadu v absolútnej výške 183 382,18 €. Mesto má so spoločnosťou uzatvorené dva
splátkové kalendáre, je v omeškaní so splátkou vo výške 15 615,69 €, ktorá mala byť splatná k 30.
4.2013. Na základe vzájomných rokovaní so spoločnosťou Marius Pedersen, je táto ochotná
odpredať svoju pohľadávku voči mestu banke a preto mesto rokuje so Slovenskou sporiteľňou
a ČSOB o možnosti a podmienkach reštrukturalizácie záväzkov mesta po lehote splatnosti voči tejto
spoločnosti.

Komisia informáciu o finančnej situácii s výhľadom do konca mája 2012 zobrala na
vedomie.

Ing. Štefan Topľanský
predseda komisie

Zapísala: Ing. Liberková

